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چکیده
زمینه هدف :مکانیابی محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد نیازمند انجام مطالعات و اعمال مدیریت صحیح بوده و معیارهای متعددی در انتخاب
مکان مناسب دفن تأثیرگذارند که عدم توجه به آنها موجب آلودگی شدید محیط زیست و صدمه به انسانها میشود .معیارها و شاخصهای
متعددی جهت انتخاب محل مناسب برای دفن پسماندها ارائه شده است ،که هر یک محدودیتها و شرایط خاصی را برای مکانیابی مطرح می-
سازد .به عبارت دیگر هر یک از معیارها براساس یکی از زمینههای علمی بنا شدهاند ،به گونهای که مطالعات مکانیابی هویت چند بعدی و
ساختار میان رشتهای پیدا کرده است.
روش بررسی :در این پژوهش مهمترین معیارهای موثر بر مکانیابی محل دفن بهداشتی مواد زائد بر اساس مرور منابع و بررسی دستورالعملهای
مختلف شناسایی شدهاند .در این بررسی عالوه بر معرفی این معیارها به اهمیت هر یک از معیارهای مذکور در مکان یابی محل دفن
پسماندهای شهری نیز پرداخته شده است .برای تمامی این معیارها مقادیر عددی حدود آستانه مناسب در مطالعات مختلف نیز بررسی شد.
یافته ها :برخی از مهمترین این معیارها شیب ،سنگ بستر ،گسلها ،فاصله از منابع آب سطحی ،عمق آب زیرزمینی ،باد غالب ،میزان بارش،
مناطق حفاظت شده ،فاصله از سکونتگاههای شهری و روستایی ،کاربری اراضی ،فاصله از شبکه راهها و فاصله از مراکز تاریخی و باستانی می -
باشد.
بحث و نتیجه گیری  :با توجه به عدم وجود مطالعه منسجم در زمینه اهمیت معیارها و آستانه ها ،این مطالعه می تواند به عنوان الگویی در
مکان یابی محل دفن پسماند با توجه به ویژگیهای محیط زیستی منطقه مد نظر محققان و تصمیم گیران قرار گیرد.
کلید واژهها :حدود آستانه ،معیار ،محیط زیست ،مدیریت پسماند ،مکانیابی
 -1استادیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اردکان .اردکان ،ایران (نویسنده مسئول)
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست ،گروه علوم و مهندسی محیط زیست ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اردکان .ایران
 -3استادیار گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
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Abstract
Background Objective: Solid waste landfill site selection requires proper studies and management
practices, and many criteria affect the site selection of suitable landfill, not paying attention to them can
cause severe environmental pollution and harm to humans. Several criteria have been proposed to select
the appropriate site for landfill, each of them cause specific restrictions and requirements for location. In
other words, each criterion is based on scientific fields, so that such studies have found multidimensional
identity and interdisciplinary structure.
Methods and materials: In this study, the most important criteria affecting the landfill site selection
based on lecture review and study of various guidelines have been identified. In this study, in addition to
introducing these criteria, the importance of each of the mentioned criteria in the site selection of
municipal landfill is discussed. For all these criteria, numerical values of appropriate thresholds were also
investigated in different studies.
Results: Some of the most important criteria are slope, bedrock, faults, distance from surface water
sources, depth of groundwater, dominant wind, rainfall, protected areas, distance from urban and rural
settlements, land use, distance from road network. Locations and distance from historical and ancient
centers.
Discussion: Due to the lack of a coherent study on the importance of criteria and thresholds, this study
could be used as a model for landfill site selection considering the environmental characteristics of the
area by researchers and decision makers.
Keywords: Threshold, criteria, Environment, Waste Management, Site Selection
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مقدمه:
توسعه شهرها و بهبود وضع بهداشت عمومی ،ارتقای سطح

های متعددی جهت انتخاب محل مناسب برای دفن پسماندها

زندگی ،گسترش فرهنگ مصرفگرایی در میان مردم ،گسترش

ارائه شده است ،که هر یک محدودیتها و شرایط خاصی را برای

روز افزون مراکز صنعتی ،کارگاهها و کارخانههای تولیدی گوناگون

مکانیابی مطرح میسازد .به عبارت دیگر هر یک از معیارها

و غیره سبب شدهاند که روزانه میلیونها تن پسماند به صورت

براساس یکی از زمینههای علمی بنا شدهاند ،به گونهای که

جامد وارد فضای عمومی شهر شده و سالمت مردم را در معرض

مطالعات مکانیابی هویت چند بعدی و ساختار میان رشتهای پیدا

خطر قرار دهد]  .[1افزایش جمعیت و شهرنشینی ،بهبود خدمات

کرده است ]  .[8هدف نهایی از مکانیابی دستیابی به مناسبترین

مدیریت پسماند را می طلبد که در صورت عدم مدیریت مناسب

محلی است که کمترین اثرات سوء را برای محیط زیست و منابع

آن منجر به آلودگی آب ،خاک و هوا میشود که خطرات بهداشت

طبیعی اطراف و از نظر اقتصادی کم هزینهترین و از دیدگاه

عمومی را به همراه دارد ] .[2

مهندسی نیز بهترین ویژگی را دارا باشد ] .[9

مدیریت پسماند عبارت است از مجموعهای از مقررات منسجم و

مکان یابی و انتخاب محل بهینه مناسب دفع ،یک گام بسیار مهم

هماهنگ در زمینهی کنترل تولید ،ذخیره و یا جمعآوری ،حمل و

در برنامه مدیریت جامع مواد زائد است .موضوع دفن بهداشتی

نقل ،پردازش و دفع مواد زائد که منطبق بر بهترین اصول

مواد زائد در ایران هنوز هم موضوع جدیدی به شمار میآید.

بهداشتی ،اقتصادی ،زیباشناختی و سایر الزامات محیط زیستی و

چراکه در اکثر مناطق ایران هنوز دفع مواد زائد به صورت تلنبار،

مطلوبیتهای عمومی باشد ]  .[3از جمله مراحل مدیریت پسماند،

سوزاندن و در مواردی به صورت دفن غیر بهداشتی صورت می-

کاهش ،بازیافت و تبدیل زائدات به مواد قابل استفاده میباشد ]

گیرد .مکانیابی نادرست محل دفن پسماند باعث آلودگی آبهای

 .[4در تمام این مراحل مقداری مواد باقی میماند که لزوماً باید

زیر زمینی ،آلودگی هوا ،انتشار بیماریها و غیره در مناطق

دفن شوند ،لذا انتخاب محل دفن مناسب برای پسماندها مهمترین

پیرامون میگردد .بنابراین انجام مدیریت صحیح و برنامهریزی

مرحله در مدیریت مواد زائد میباشد ]  .[5مشکل انتخاب محل

برای ساماندهی پسماندهای شهری که زیرمجموعه مدیریت

دفن مواد زائد همواره گریبانگیر بشر بوده است .انتخاب محل

شهری محسوب میشود ،امری ضروری است ] .[ 10پیدا کردن

دفن نامناسب سبب آلودگی آب ،خاک و هوای منطقه میشود]

محل مطلوب برای دفن زباله از ضروریات طرحهای توسعهی

 .[6مکانیابی محل دفن نیازمند تجزیه و تحلیل دادههای مکانی،

شهری است ،به شکلی که به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعهی

قوانین و معیارهـای قابل قبول است ]  .[7قابلیت ها و توان های

پایدار محسوب میشود .از دیدگاه مهندسی محیط زیست ،هدف

یک مکان با توجه به این که برای چه کاربردی در نظر گرفته شود

اصلی از فرآیند مکانیابی این است که با استفاده از شرایط موجود

متفاوت خواهد بود ،بنا بر این بسته به نوع کارکرد مورد نظر باید

زمین مثل محل قرارگیری چشمهها ،جهت باد ،فاصله از حریم

شاخص ها با معیارهایی تلفیق شود تا توان مکان با توجه به آن

شهر و غیره ،مطمئن شویم تجهیزات و امکانات جدید در جایی

مورد بررسی قرار گیرد .این شاخص ها و معیار ها نسبت به نوع

قرار میگیرند که به طور بالقوه ارجح هستند و از نظر مشخصه-

کاربرد مت فاوت هستند اما همه آن ها در جهت انتخاب مکان

های طبیعی و کاربری زمین ،حفاظت از سالمتی عموم و محیط

مناسب همسو می شوند ،استفاده از این شاخص ها نیاز به داشتن

زیست را تضمین میکنند ]  .[11یافتن مکان مناسب دفع

اطالعات صحیح و کامل از مکان دارد و دستیابی به اطالعات

پسماندها ،به شرایط طبیع ی و قانونی هر منطقه بستگی دارد ]

نیازمند تحقیقات گسترده و جامع می باشد .معیارها و شاخص-

 .[12از این روی انتخاب یک محل دفن مناسب یک ضرورت انکار

50

بمانی و همکاران

فصلنامه انسان و محیط زیست ،شماره ،59زمستان ،1400صص60-47

ناپذیر است ،چراکه مکانیابی نامناسب برای محل دفن در مراحل

معیارها موثر در مکانیابی محل دفن بهداشتی در مدیریت پسماند

بعدی مشکالت زیادی از جهت اقتصادی ،اجتماعی و محیط

پارامترهــای تأثیرگــذار در فرآینــد تعیــین منــاطق مناســب

زیستی به دنبال دارد .به طوریکه به جرات میتوان گفت مکانیابی

جهــت دفــن زبالــههــای شــهری از نظــرنــوع تأثیرگذاری و

صحیح میتواند بیش از نیمی از نگرانیهای موجود در محل دفع

قالـب مختلـف هسـتند .عـواملی از جملـه وضعیت توپوگرافی

را مرتفع سازد ] .[13

منطقـه ،عمـق آب هـای زیرزمینـی ،فاصله و چگونگی پراکنش

معیارها و شاخصهای متعددی جهت انتخاب محل مناسب برای

مناطق مسکونی ،بافت و نوع خاک ،وضعیت شیب و جهت غالب،

دفن پسماندها ارائه شده است ،که هر یک محدودیتها و شرایط

فاصله دسترسـی و عملکردی از راهها ،تـراکم و نـوع شـبکه

خاصی را برای مکانیابی مطرح میسازد .به عبارت دیگر هر یک

هیـد روگرافی ،چگونگی لغزش ،کاربری و پوشش اراضی ،جهت

از معیارها براساس یکی از زمینههای علمی بنا شدهاند ،به گونهای

غالب وزش بــاد مــواردی هســتند کــه مــیتواننــد در

که مطالعات مکانیابی هویت چند بعدی و ساختار میان رشتهای

انتخــاب مصداق مکانی تعیین کننده باشند .هدف این مقاله

پیدا کرده است ]  .[8در این راستا بسته به موقعیت و شرایط شهر

معرفی مهمترین پارامترهای موثر در فرآیند مکان یابی محل دفن

مورد نظر از معیارها و عواملی برای مکان یابی محل دفن بهداشتی

بهداشتی زباله و حدود آستانه هرکدام از آنها می باشد که در ادامه

پسماندهای شهری استفاده می گردد که در این بررسی عالوه بر

به آنها اشاره می شود.

معرفی این معیارها و مقدار آستانه مناسب هر کدام ،به اهمیت هر

شیب

یک از معیارهای مذکور در مکان یابی محل دفن پسماندهای

شاخص اصلی فیزیوگرافی زمین ،درصد شیب است که فاکتور با

شهری نیز پرداخته شده است .با توجه به اینکه منابع منسجمی

اهمیتی در انتخاب محل دفن محسوب میشود .شیب زیاد سبب

در زمینه اهمیت این معیارها و آستانه هرکدام از آنها وچود

افزایش هزینههای خاکبرداری محل دفن میگردد ]  14و  .[15از

ندارد ،این مطالعه می تواند به عنوان الگویی در مکان یابی محل

طرفی باعث افزایش حجم رواناب آلوده به شیرابه محل دفن و

دفن پسماند با توجه به ویژگیهای محیط زیستی منطقه مد نظر

فرسایش بیشتر خاک منطقه میشود ]  .[16منابع مختلف شیب-

محققان و تصمیم گیران قرار گیرد.

های متفاوتی را برای محل دفن مناسب میدانند که در جدول
( )1به اختصار آورده شده است.

جدول  -1آستانه مناسب شیب برای مکانیابی محل دفن بهداشتی پسماندهای شهری
شیب مناسب

منبع

توضیح

 12درصد

---

] [16

 15درصد

---

] 5و [17

شیب کمتر از  20درصد

مناطقی که توسط تپهها احاطه شدهاند

 20درصد

---

]  19و [20

 30درصد

---

] [21

 40درصد

---

] [24 ،23 ،2

شیب کمتر از  45درصد

---

] [18

] [25
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سنگ بستر
در مالحظات مربوط به طراحی مکان دفن زباله ،مطالعات و

زائد سطوح مناسبی خواهند بود (حیدرزاده .)1380 ،بررسی ها

بررسیهای زمین شناسی از ضرورت های اولیه به شمار می ید .از

نشان داده است که مناسبترین سنگهای بستر برای محل دفن،

مهم ترین مواردی که باید در این راستا مورد توجه قرار گیرند:

شیل و زمینهای رسی می باشد و سنگهای آهکی و ماسهسنگ-

تعیین نوع سنگ بستر ،ضخامت ،جنس و منشا و تعیین الگوی

ها در درجه دوم و سوم مطلوبیت قرار دارند و شن و ماسه

چین خوردگی زمین می باشد .سنگهای بستر را از نظر زمین

یکپارچه نشده نیز نامناسب میباشند] .[26

شناسی با توجه به منشاء پیدایش به سه گروه تقسیمبندی می-

گسلها

کنند :سنگهای آذرین ،رسوبی و دگرگونی .سنگهای آذرین

در مبحث مکانیابی محل دفن ،فاصله از گسلها از اهمیت بسیاری

یکپارچه ،متراکم و دارای نفوذپذیری کم هستند .سنگهای

برخوردار است .گسلها به عنوان مجرایی برای انتقال شیرابه به

رسوبی مختلف ،رفتار متفاوتی را از لحاظ میزان نفوذپذیری نشان

آبهای زیرزمینی عمل میکنند .از طرفی گسلها میتوانند از

میدهند .به عنوان مثال سنگهای آهکی به علت داشتن شکاف و

یکپارچگی ساختاری سنگ بستر برای محل دفن بکاهند .از

قابلیت نفوذپذیری باال نامناسب بوده و زمینهای رسی از نظر

اینروی عامل محدود کننده برای مکانیابی محل دفن هستند ]

منابع آب زیرزمینی ضعیف و برای دفن مناسباند .سنگهای

 .[5نظرات در مورد فاصله محل دفن از گسلها بسیار متفاوت

دگرگونی هم اگر فاقد گسل و نیز متراکم باشند ،برای دفن مواد

است که در جدول ( )2به مواردی پرداخته شده است.

جدول  -2فواصل مناسب از گسل برای مکانیابی محل دفن بهداشتی پسماندهای شهری
توضیح

فاصله مناسب از گسل

منبع

 80تا  100متر

---

] [28 ،27 ،24

 100متر

---

] [29

 100متر

از گسلهای فرعی

] [30

 130متر

از گسلهای اصلی

] [30

 300متر

---

] [10

 500متر

---

] [31 ،30

 1000متر

فاصله از از گسلهای فعال برای محل دفن پسماندهای خطرناک

] [33 ،32

فاصله از منابع آب سطحی
تعیین محل دفن مناسب از لحاظ موقعیت آن نسبت به منابع آب

ناشی از شیرابه زباله ،در نظر گرفتن حریم برای هر گونه جریان-

سطحی اعم از رودخانهها ،دریاها ،دریاچهها و چشمهها از اهمیت

های سطحی اجتناب ناپذیر است ]  .[32فواصل مناسب از خطوط

قابل توجهی برخوردار است .به منظور حفظ منابع آب از آلودگی

هیدروگرافی و منابع آب سطحی در جدول ( )3ارائه شده است.
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جدول  -3فواصل مناسب از خطوط هیدروگرافی و منابع آب سطحی برای مکانیابی محل دفن بهداشتی پسماندهای شهری
توضیح

فاصله مناسب از خطوط

منبع

هیدروگرافی و منابع آب سطحی
بیش از  100متر

فاصله از خطوط آبراههای فصلی و دائمی

] [19

 150متر

از آبهای سطحی

] [34

 200متر

از چشمه ها

] [34

 200متر

از رودخانه های دائمی

] [18

 100متر

از رودخانه های فصلی

] [18

 300متر

از شبکه آبراهه ای

] [35 ،27

 500متر

از منابع آب شیرین

] [36

 500متر

از شبکه آبراهه ای

] [31

 1000متر

از رودخانهها ،نهرها و چشمهها و مردابها برای دفن پسماندهای خطرناک

] [3

عمق آب زیرزمینی

یک آبخوان ،زمانبر و مشکل بوده و هرگز نمیتوان آن را به طور

عمق آب زیرزمینی از دیگر فاکتورهای مهم و موثر در مکانیابی

کامل انجام داد .بر این اساس سالهای زیادی طول میکشد تا

محل دفن پسماندهای شهری است .سطح آب زیرزمینی در

یک الیه آبدار آلوده شده ،پس از حذف منبع آلودگی به حالت

دامنهها پایین و در مناطق دشتی و رسوبی و اطراف رودخانهها

نخستین برگردد و اگر اقدام جدی در این خصوص به عمل نیاید،

باالتر است و انتخاب نامناسب در این مورد برای محل های دفن

کیفیت آبهای زیرزمینی با مشکل جدی مواجه خواهد شد ]

زباله می تواند منجر به رسیدن آلودگی های حاصل از محل دفن

 .[39منابع مختلف حداقل عمق سطح ایستابی آب زیرزمینی را

به ذخایر آب زیرزمینی شود ]  .[38 ،37در ارزیابی هیدرولوژیکی

 10متر ]  .[ 35 ،31 ،27 ،20و  15متر ]  [40ذکر نمودهاند.

محل دفن ،فاصله کف زمین تا خط ایستابی آب زیرزمینی باید

باد غالب

محاسبه گردد .زیرا مطلوبترین موقعیت برای آلودگی آبهای

جهت باد غالب و سرعت باد در طول سال ،از عوامل موثر در

زیرزمینی هنگامی است که خط ایستابی آبهای زیرزمینی

مکانیابی بهینه محل دفن پسماند است .وزش باد با سرعت 10تا

نزدیک به کف سلول دفن بوده و شیرابه به راحتی با آب تماس

 15کیلومتر بر ساعت در جهت مخالف وسیعترین محل مسکونی

پیدا کند .حرکت آالیندههای شیمیایی محلول به طور کلی سریع-

مجاور ،باعث کاهش پدیده وارونگی و پاکسازی تدریجی هوای

تر از آالیندههای بیولوژیکی است .آالینده شیمیایی همراه با

محیط محل دفن شده و جزء شرایط مناسب محسوب میشود .از

حرکت شیرابه به خط ایستابی رسیده و آلودگی آبهای زیرزمینی

طرفی افزایش سرعت باد ،به ویژه اگر جهت آن به سمت مناطق

را باعث میشود ]  .[22اگر فضای زیرزمینی آلوده شود ،مشاهده

مسکونی باشد ،مشکلساز خواهد بود .بادهای با سرعت بیشتر از

آن مشکل تر و لذا نگرانی آن نیز بیشتر است .از بین بردن آلودگی

 32کیلومتر بر ساعت و کمتر از  1کیلومتر بر ساعت شرایط را
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برای محل دفن غیرقابل قبول میکنند .لذا محل دفن نباید در باال

هیچگونه اثر منفی در کوتاه مدت و بلند مدت روی این مناطق

دست جریان بادهای غالب منطقه نسبت به شهرها ،مناطق

نداشته باشد ] .[19

مسکونی ،جادههای پر تردد ،مناطق تفرجگاهی و به طور کلی

فاصله از سکونتگاههای شهری و روستایی

کلیه مناطقی که می تواند بوی حاصل از دفع مواد زائد برای آنها

نزدیکی محل دفن به مراکز جمعیتی ،مشکالتی مانند ناهمگونی با

ناخوشایند باشد ،قرار گیرد ] .[41 ،30

محیط اطراف و اثرات نامطلوب زیبایی شناختی ،ازدحام ناشی از

میزان بارش

ماشینهای جمعآوری زباله ،انتشار بوی نامطبوع در محیط ،آتش-

محل پیشنهادی باید تا حد امکان ،منطقه کم بارشی باشد .زیرا

سوزی ،تکثیر غیرعادی حشرات ،پرندگان و حیوانات و شیوع

میزان بارش زیاد باعث افزایش حجم شیرابه تولیدی خواهد شد ]

بیماریهای مختلف ،پراکندگی و پخش شدن زبالههای سبک،

 . [41اگر محل مورد نظر دارای شیب تند و خاک پوششی قابل

گرد و غبار ،کاهش ارزش زمین و خانههای اطراف محل دفن را در

فرسایش باشد ،بارندگی شدید خسارت زیادی را باعث میگردد.

پی خواهد داشت]  .[22 ،16از سویی دیگر دسترسی به جاده ها

زهکشی اطراف محل دفن مورد نظر به طور مشهود میتواند

بخش مهمی از عملیات دفن زباله است و باید به طور مناسب در

خسارات ناشی از باران شدید را کم کند] .[42 ،22

مورد آنها برنامه ریزی شود ( .[2 ]. .)ISWA,2019نزدیکی به

مناطق حفاظت شده

مراکز تولید زباله باعث کاهش هزینههای اقتصادی ناشی از حمل

زیستگاههای حساس ،شامل مناطق زیستگاهی گیاهی و جانوری

و نقل زباله خواهد شد ]  .[43همچنین با توجه به عمر محل دفن

بوده که باید محل دفن انتخابی از آنها فاصله کافی داشته باشد.

که حداقل  15تا  20سال تخمین زده میشود ،محل دفن نباید

مردابها ،تاالبها ،پارکهای جنگلی و پارکهای ملی ،مناطق

در مسیر توسعه آتی شهر قرار گیرد ]  .[44مقادیر حریم در نظر

حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش ،از جمله این مناطق به

گرفته شده برای مناطق مسکونی در منابع مختلف ،به شرح

شمار می روند .محل دفن انتخابی باید طوری انتخاب شود که

جدول ( )4است.

جدول  -4فواصل مناسب از مناطق شهری و روستایی برای مکانیابی محل دفن بهداشتی پسماندهای شهری
توضیح

فاصله مناسب

منبع

 400متر

از مناطق شهری

] [45

 500متر

---

] [14

 2کیلومتر

---

] [19

 2کیلومتر

از مناطق شهری

] [46

 1000متر

از مناطق روستایی

] [46

 4کیلومتر

---

] [28

 5کیلومتر

---

] [31

 10کیلومتر

---

] [20

 3تا  15کیلومتر

---

] [35

بیشتر از  5کیلومتر و کمتر از  30کیلومتر

از مناطق شهری

] [5

بیشتر از  40کیلومتر

---

] [24
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کاربری اراضی
حدود در نظر گرفته شده برای این معیار دستورالعمل خاصی

هزینههای ناشی از ساخت و احداث جادههای جدید خواهد شد ]

ندارد و بسته به منطقه مورد مطالعه میتواند متفاوت باشد] .[36

 .[21به طور کلی به منظور کاهش زمان حمل و نقل ،مکان دفن

در منا طق مستعد کشاورزی ،مراتع و چراگاههای دام ،تاالبها،

باید دارای راه اصلی و جاده بوده و به راههای موجود نزدیک باشد.

زمینهای زراعی ،جنگلها و بیشهها ،باغهای میوه و تاکستانها

همچنین جادهها باید از عرض و انحنای مناسبی برای عبور

نمیتوان محل دفن دایر نمود؛ مگر در شرایط بحرانی و عدم وجود

ماشینآالت مربوط به جمعآوری زباله برخوردار باشند .در صورتی

گزینه مناسب دیگر .زمینهای بایر برای محل دفن گزینه مناسبی

که از ماشینآالت سنگین استفاده نشود ،جاده با عرض حداقل

هستند .همچنین در زمینه برنامهریزی برای اختتام محل دفن ،به

 4/5متر مطلوب است .جادههای دائمی و اصلی باید آسفالته و

کاربری نهایی زمین نیز باید توجه کرد .زیرا یک محل دفن نهایی،

صاف بوده و شیب آنها کمتر از  10درصد باشد] .[47

زمین وسیعی را اشغال نموده که استفاده نامناسب از آن میتواند

از طرفی محل دفن نباید باعث مسدود شدن شبکه راههای

عواقب نامطلوب اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد .الزم

دسترسی شود .در صورت مسدود شدن شبکه مسیرهای ریلی و

به ذکر است که مکانهای دفن مواد زائد خطرناک به هیچ عنوان

جاده ای ،احتمال تأثیر نامطلوب بر توریسم منطقه وجود خواهد

نباید مورد استفاده مجدد قرار گیرند] .[22

داشت ]  .[48مقادیر فواصل در نظر گرفته شده از شبکه راههای

فاصله از شبکه راهها

ارتباطی برای محل دفن ،در منابع مختلف متفاوت است که در

استقرار محل دفن در فاصله زیاد از شبکه راهها ،باعث افزایش

جدول ( )5به مواردی اشاره میگردد:.

جدول  -5فواصل مناسب از شبکه راههای ارتباطی برای مکانیابی محل دفن بهداشتی پسماندهای شهری
توضیح

فاصله مناسب از شبکه راهها

منبع

حداقل  30متر

از کلیه جادههای درجه یک ،دو و سه

] [49

بیش از  100متر و کمتر از  1000متر

---

] [19

 250متر

---

] [20

 500متر

---

] [31

 500متر

از بزرگراهها و خطوط راه آهن

 1000متر

از جادههای اصلی برای محل دفن پسماندهای خطرناک

] [32

بیشتر از  1000متر

از جادهها و بزرگراهها

] [50

 2کیلومتر

از جادههای درجه یک

] [21

] [14 ،5
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فاصله از مراکز تاریخی و باستانی

بهداشت عمومی ،آلودگی آب ،خاک و هوا و نیز افزایش گرمای

فاصله محل دفن از بناهای تاریخی ،باستانی و تفرجگاهها باید به

جهانی در اثر تولید گاز متان در مراکز دفن بهداشتی دارد] .[51

اندازه ای باشد که اثرات نامطلوبی بر آنها نداشته باشد .بدو

انتخاب محل مناسب جهت دفن مواد زائد جامد می تواند از اثرات

( )1382حداقل فاصله از مناطقی که دارای اهمیت معماری

نامطلوب اکولوژیکی و اجتماعی –اقتصادی جلوگیری کند .تعیین

هستند را  300متر و برای نواحی دارای اهمیت باستان شناسی

محل دفن این مواد بدون توجه به معیارهای موثر مهم میتواند

 75متر ذکر کرده است]  .[40علیاکبری و جمال لیوانی ()1390

آسیب های جبران ناپذیری را به محیط زیست اطراف و به تبع آن

در مطالعه خود بافر  2کیلومتری را برای مناطق باستانی در نظر

انسان ها وارد نماید .انتخاب محل دفن بهینه و مناسب ،زمانی

گرفتهاند] [16

امکانپذیر است که محقق بتواند با توجه به شرایط بوم شناختی و
اقتصادی -اجتماعی منطقه مورد نظر ،ارتباط علمی و منطقی

بحث و نتیجه گیری

مناسبی میان اطالعات و دادههای به دست آمده از کارشناسان

امروزه اکثر نقاط کره زمین بیش هر زمان دیگر تحت فشار ناشی

مرتبط با موضوع مکانیابی با توجه به اولویتهای هر یک از

از فعالیت های انسان قرار دارند و یکی از پیامدهای محیط زیستی

معیارهای موثر بر مکان یابی برقرار سازد .پس از تعیین و الویت

ناشی از این فشار ،در اثر افزایش جمعیت ،تغییر الگوی مصرف و

بندی معیارهای مناسب ،استخراج حدود آستانه مناسب برای هر

عادات غذایی و افزایش مواد بستهبندی بوده است که نتیجه آن

یک از معیارها اهمیت مییابد .در واقع انتخاب نوع پارامترهای

افزایش تصاعدی میزان مواد زائد جامد شهری است .هم اکنون

موثر در انتخاب محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد ،تابعی از

دفع این مواد یکی از مشکالت عمده و پر هزینه اغلب مدیران

شرایط محدوده ی مطالعاتی است که این موضوع بر وزن دهی

شهری میباشد .نکته بسیار مهم در این خصوص آن است که

پارامترها تأثیر مستقیم دارد به گونهای که در وزنهای اختصاص

مکانیابی ،طراحی و اجرای محل لندفیل به گونه ای باشد که

داده شده به پارامترها در مطالعات مختلف با شرایط محیطی

حداقل اثرات مضر را بر محیط زیست و سالمت عمومی به جا

مختلف ،تفاوتهای زیادی مشاهده میشود]  5و .[52

گذارد .با این وجود موضوع دفع بهداشتی پسماند در ایران مبحث

انتخاب معیارهای مناسب و کافی برای بدست آوردن نتایج دقیق-

جدیدی به شمار میآید و در اکثر مناطق کشور کماکان زباله

تر ،نکته ای است که باید به آن توجه کرد .مسلم است هرچه تعداد

بصورت تلنبار ،سوزاندن ،و در بهترین شرایط بصورت دفن غیر

پارامترها بیشتر باشد نتیجه دقیقتری حاصل میشود اما باید

بهداشتی دفع میگردد .متاسفانه تلقی نادرست از این مسئله

توجه داشت که افزایش بیش از حد معیارها و شاخصها ،وزندهی

باعث شده است شهرداری ها که متولیان مدیریت پسماندهای

معیارها را دچار مشکل میکند (ذراتی .)1392 ،بنابراین ،مشارکت

جامد شهری میباشند صرفا حفر یک گودال ،قرار دادن زباله در

همه ذینفعان در گفتگو متقابل منجر به انتخاب و اولویت بندی

آن و پوشاندن آن با خاک را یک دفن بهداشتی بدانند .در حالی

بهتر معیارها و طراحی یک راهنمائی خواهد شد که مشاجرات

که هریک از مراحل مذکور نیاز به انجام مطالعات دقیق و اعمال

احتمالی را برطرف کند] .[51

مدیریت صحیح دارند .باید توجه داشت که مکان های قابل

دفن بهداشتی پسماندهای شهری مثل هر پروژه مهندسی دیگر،

دسترس برای دفن پسماندهای شهری به سرعت در حال کاهش

به اطالعات پایه و برنامه ریزی دقیق نیازمند است .انتخاب

می باشد و از سوی دیگر دفع پسماندها ارتباط مستقیم با

فاکتورهای متعدد سبب تعدد الیههای اطالعاتی شده و کوشش
برای یافتن راه حلی مناسب برای تحلیل بر روی تعداد زیاد الیه-
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